
ومنها: أن اإلمام إذا أصابته جراحة صلى م قاعدا وصلوا ورائه قعودا كما فعل رسول اهللا صلى اهللا : الطالب
  عليه وسلم يف هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إىل حني وفاته .

قعودا إما نعم هذا مر علينا عن قرب بأن اإلمام إذا صلى قاعدا فاملشروع يف حق املأمومني أن يصلوا : الشيخ
  وجوبا وإما استحبابا على خالف يف هذا .

قتل النفس قلنا ينبين على املصلحة كما يف قصة الغالم وأحيانا فتح ثغرة يف جيش العدو يكون انتصارا : السائل
   ينبين عليه انتصار اجليش املسلم ؟

م عرفوا بطالن ألوهية هذا م, ألاإلسال منهاإلسالم؛ أما هذا فهو يلزم  : نعم لكن هذا الفتح ال يلزم منهالشيخ
   امللك وأن الرب حقيقة هو رب الغالم .

  ما يقاس عليه يعين ؟ : السائل
  يقتل أمة أو يفتحون مثال بلدا لكنه ليس كذلك.ياس عليه؛ هذا غاية ما هناك قصح الال ما ي: الشيخ
 ,أسلحة كثرية وخمتلفةالتدريب ب اخلارج ويفلكن تدريب بأسلحة بسيطة, مثال يف املدينة اليت فيها تدريب : السائل

   ؟هل حيق له أن يسافر للخارج ليتدرب 
  أنه إذا صار أصلح وأنفع فال بأس . ,أيه ما فيه شك: الشيخ
   خروج النساء للجهاد بتطوع املرأة يف امليدان الطيب ؟ديث ما حكم من يستدل حب: السائل
, لكن هؤالء احتاج أبدا التطوع للنساء على سبيل التعميم ابجنيب عليهم بأن الرسول ما كان يفتح ب: الشيخ

أحد واملدينة ما حتتاج , مث املسافة قريبة ما بني تعرف أن العدو ثالثة آالف وهؤالء سبع مائة الناس إليهم ألنك
أحد زوة املرضى، مث إن املسألة قبل احلجاب أيضا ألن غ يداوين، مث إن أيضا ليس يباشرن بالقتال وإمنا إىل سفر

يف السنة الثالثة واحلجاب يف السنة اخلامسة أو السادسة فليس فيها دليل؛ لكن هكذا من كان له هوى يتشبث 
  بكل شيء .

   ؟ ضربت ابن قمئة بالسيفيستدل باملرأة اليت : السائل
  نعم كل هذا كان قبل احلجاب .: الشيخ

كما   ,وليس هذا من متين املوت املنهي عنه ,ومتنيه ذلكومنها: جواز دعاء الرجل أن يقتل يف سبيل اهللا : الطالب
قاتله فيقتلني فيك كين رجال عظيما كفر شديدا حرده, فأاللهم لقني من المشر "  :قال عبد اهللا بن جحش

 فيك يا رب :يا عبد اهللا بن جحش فيم جدعت ؟ قلتيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت: ويصلبني ثم 
".  



وهلذا ال  ,وأما هذا فقد متىن الشهادة ,املوت أن يتمىن اإلنسان املوت للتخلص من الدنيا معلوم أن متين: الشيخ
أنت وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلما وألحقني  ((نقول إن قول يوسف عليه الصالة والسالم: 

كذلك الذي يتمىن   وإمنا متىن أن ميوت مسلما يعين ولو بعد عمر طويل؛ ,ال نقول إنه متىن املوت بالصالحين ))
الشهادة ليس يتمىن املوت؛ ومن مث نأخذ أن من ذهب إىل القتال ليقتل فيسرتيح من الدنيا فإنه ليس بشيء؛ ألنه 

 :رأوا أن اتمع جمتمع ليس جبيد فقالوا ,يوجد من الناس ملوا من الدنيا وتعبوا مع أهليهم وتعبوا مع اتمع
يسوا بشهداء؛ ألن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العلياء؛ نذهب نقاتل لنقتل ونسرتيح؛ هؤالء ل

يعين لينال األجر فقط ال لتكون كلمة اهللا هي العلياء؛ فهل يكون  ,بقي حالة ثالثة وسط إذا قاتل للشهادة فقط
  ؟  شهيدا أو ال

أن  ة:الثاني؛ فهذا الشك أنه شهيد؛ ياء فيقتلأن يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العل :فاملراتب ثالثة: املرتبة األوىل
فهذا ليس بشهيد؛ ومنه أن يقاتل  ,وألجل أن يسرتيح من الدنيا ومهها وغمها ,يقاتل محية وشجاعة ويرى مكانه

فهذا أيضا إذا قتل ليس بشهيد؛ املرتبة  ,من أجل الوطن ال إلقامة اإلسالم يف الوطن بل للوطن نفسه ألنه وطنه
وا؛ فهل ألجر فقط أما كلمة اهللا فال يهمه أن تعلوا أن تدنيعين قصده ا ,تل ليقتل شهيداالثالثة الوسط: إذا قا

من قاتل لتكون   (ال ؟ إذا نظرنا إىل قول الرسول عليه الصالة والسالم:  نقول إن هذا يكون له أجر الشهداء أو

إىل أن هذا الرجل أرادا  أوجب لنا ذلك أن نقول إن هذا ليس بشهيد؛ وإذا نظرنا ) كلمة اهللا هي العلياء
فقد نقول إنه ينال أجر الشهادة لقول النيب عليه الصالة والسالم:  يحةاليت ال تكون إال بعد النية الصح الشهادة

بغي أن ننبه الشباب الذي يذهبون إىل وعلى كل حال فينإنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )  (
ألن  ,إىل أن ينووا أم يقاتلون لتكون كلمة اهللا هي العليا ال لنيل الشهادة ,غريهاجلهاد يف أفغانستان أو يف ا

  الشهادة مبنية على نية سابقة وهي أن تكون كلمة اهللا هي العليا .
   ما حكم متين املوت إذا خشي على نفسه الفتنة ؟: السائل
؛ فهو بدال أن غري مفتون ة فاقبضين إليكأي نعم هذا أيضا ال جيوز؛ بل يقول: إن أردت يف عبادك فتن: الشيخ
  اللهم اقبضين إليك غري مفتون، ويسلم . :يقول ,اللهم أمتين :يقول

قعوده الشهادة أفضل عنده أو فهل  يستفيد الناس منه, يعين شيء فائدة كثرية للناسإذا كان رجل عنده : السائل
   ؟عن اجلهاد, يعين إذا مشى إىل املعركة ميوت 

وقد ينجوا؛ لكن يوما واحدا تستفيد منه األمة من علمه أفضل من يوم واحد يذهب إىل هناك؛ وهلذا : الشيخ
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو ال نفرا من كل فرقة منهم  ((جعل اهللا طلب العلم عديال للجهاد، فقال: 



ولينذروا  ((ائفة تبدأ التفقه يف دين اهللا يعين يكونوا طائفتني طائفة خترج للجهاد وططائفة ليتفقهوا في الدين )) 

علم فقد نقول اجلهاد والعلم من حيث هو جهاد و  فإذا قارنا بنيقومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )) 
ربنا كل واحد بعينه فإننا نقول لبعض الناس اجلهاد يف حقك إعالعلم أفضل؛ أما إذا بأن بالتساوي وقد نقول 

رديء  قوي البدن مقدام فهمه رديء حفظه ؛ فمثال إذا جاءنا رجل شجاعحقك أفضل وآلخر العلم يف ,أفضل
وقد ال يكون عنده تلك  ,جمدعلم ذكاء ووعاء حفظ وطالب اجلهاد أفضل؛ ولو جاءنا رجل يتوقد فهنا نقول له 

  الشجاعة فهذا نقول له: طلب العلم أفضل الشك .
   ؟ ما هو الضابط يف عمليات الفدائية: السائل
 هقتلي إمناأما إذا غامر ولكنه ال يقتل نفسه هو  ,الفدائي أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا ال جيوز: الشيخ

  مثل ما فعل أنس بن النضر وغريه . ,العدو فهذا ال بأس به
أبلى  ومنها: أن املسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قزمان الذي: الطالب

  .) هو من أهل النار (: اهللا عليه وسلم يف يوم أحد بالء شديدا فلما اشتدت به اجلراح حنر نفسه فقال صلى

أن اإلنسان إذا قتل نفسه ولو كان جياهد يف سبيل اهللا فإنه من أهل النار؛  ,نعم هذا كما قال املؤلف: الشيخ
خالدا خملدا أبدا؛ وأنه ال خيرج منها؛  ,أنه خملد فيها رج ؟ احلديث الواردهل يكون خملدا فيها أو يعذب مث خيو 

وذلك ألن نفسه خرجت وهو غري مؤمن؛ فإن اإلنسان ال يقتل النفس احملرمة بغري حق حني يقتلها وهو مؤمن؛ 
يف النار حبسب ذنوبه إذا كان حني موته حني قبض روحه وفيه إميان؛ أما  افيخلد فيها؛ وقد يقال إنه يكون خملد

  ان فإن هذا خيلد ختليدا أبديا .ن قد اخنلع من اإلميإن كا
   هل صحيح أن حسان بن ثابت كان خياف من املعركة ؟: السائل
بعيد الذي يرى حاله وقصائده , واهللا أعلم؛ نعم هو نقل عنه أنه رضي اهللا عنه ليس بذاك الشجاع: الشيخ

  يستبعد منه ذلك .
   أم عمارة جاهدت يف حرب الردة ؟فرض احلجاب و ء كن جياهدن قبل قلنا إن النسا: السائل
  يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه ؟ : الشيخ
  نعم؛ : السائل
  كل واحد يقاتل عند الضرورة .  ,ميكن هذا عند الضرورة ، عند الضرورة حىت املرأة تقاتل :الشيخ
ويكون القتل ماء,  يف قدرمن أنواع التعذيب أم يطبخون الرجل كما تطبخ اللحمة يف بعض الدول : السائل

  مله ؟ من التعذيب الذي رمبا ال يستطيع حتفهل يقتل نفسه خوفا  ,أهون منه



، الواجب أن يصرب ألن ل نفسه أهون من هذا ؟ ما هو صحيحما تقولون يف هذا الكالم ؟ يقول إن قت: الشيخ
شق نصفني ويصرب؛ وهو إذا جاءه الرسول أخرب بأن من كان قبلنا ميشط ما بني حلمه وعظمه بأمشاط احلديد وي

  لكن إذا جاء األمر من نفسه مشكلة . ,األمر من غريه فهو غري ملوم
فيها بدمه  بل يدفن ,ومنها: أن السنة يف الشهيد أنه ال يغسل وال يصلى عليه وال يكفن يف غري ثيابه: الطالب

  لبها فيكفن يف غريها .وكلومه إال أن يس
وإمنا  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصل على شهداء أحد ومل يغسلوا ومل يكفنوانعم يؤخذ هذا من أن : الشيخ

نقلوا إىل املدينة أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بردهم إىل مصارعهم فدفنوا , بل حينما دفنوا بثيام وجروحهم
اللون لون الدم ه يثعب دما وهو أن املقتول يف سبيل اهللا يبعث يوم القيمة وجرح ,هناك؛ وقد بينا السبب يف هذا

ومثله اجلهاد األصغر فإن أحد الصحابة وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فقال النيب عليه  والريح ريح املسك,
مة ااغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وال تخمروا رأسه وال تحنطوه فإنه يبعث يوم القي (الصالة والسالم: 

عليه؛ وهذه  يتاإلحرام الثياب يكفن يف ثيابه أي يف  ,السالم أن يدفن يف ثيابهفأمر النيب عليه الصالة و  ملبيا )
يف اإلزار والرداء لكن يكفن يغطى إال وجهه؛ وأخرب  ,هي السنة إذا مات احملرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن يف ثيابه

 يبعث يوم القيمة وجرحه النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يبعث يوم القيمة ملبيا؛ وهذا الذي قتل يف سبيل اهللا
  يثعب دما لكنه ليس كدمنا يف الدنيا، لونه لون الدم ورحيه ريح املسك، طيب من أطيب الطيب أي نعم .

سرار العسكرية ما يكون فيه األمن ما عندهم إذا خشي على نفسه أن يلحقه العدو وأنه يعين يعطيهم : السائل
   فهل يقتل نفسه من أجل احلفاظ على هذه األسرار ؟ ,مفسدة
ميسكونين  وكونه أن أخشى أن ,ال جيوز أن يقتل نفسه أبدا، قتل النفس يا إخواين حمرم من كبائر الذنوب: الشيخ

وإال كان  ,ناطيسي وأتكلم هلم بكل ما يف دماغي؛ نقول هذا ليس منكن هذا من العدوفيسلطون علي النوم املغ
  أسرت العدو أيضا فاقتل نفسك إذا خشيت من التعذيب . نقول إذا
  ؟  ...هل جيب دفن الشهداء يف مصارعهم : السائل
  ال ، نقول هلم ردوهم إىل مصارعهم؛ : الشيخ
  ؟ بالتحرمي  : هل من خالف قلناالسائل
ل بالوجوب كما وإن كان ما فيه أحد قا ,نقول بالوجوبقد إن كان أحد قال بالوجوب ف ,دريما أواهللا : الشيخ

  معروف أنه سنة وليس بواجب .هو أن الذي 
   وهتك أعراضهم فهل هلم قتل أنفسهم ؟ بالنسبة إذا سلط العدو على املسلمني: السائل



  زنا أهون من القتل ؛ أفهمت يا أخي ال: الشيخ
  : هي تقول لو أعلم أم يقتلوين ما قتلت نفسي, السائل
  تصرب عليه .ال، هي تصرب عليه جيب : الشيخ

  سل كما غسلت املالئكة حنظلة بن أيب عامر .: ومنها أنه إذا كان جنبا غالطالب
يغسل ألن كثريا من الشهداء كان  وقد سبق الكالم عليه وبينا أن الصحيح أنه ال ,نعم هذا فيه نظر: الشيخ
يف شيء ال نسأل  ل إذ استفتينا, وهلذا ال نسأوال يسأل؛ وقد يقال: إن األصل عدم وجود املانع ميدفنو الرسول

قائل مثال: مات شخص عن أخ شقيق وأخ من أب؛ ليس من حقنا أن نقول بل لنا عن وجود املانع؛ فلو قال 
: إنه طلق امرأته؛ وقال سائل؟ ما جيب؛ ولو سألنا  ليس واجبا علينا أن نقول: هل األخ خمالف له يف الدين أو ال

معتها فيه؛ بل نفتيه مبا يقتضي هذا السبب؛ احيض أو يف طهر جقتها يف : هل طلنا أن نقولا عليفليس واجب
ن هذا نجيب عن هذا بأ؛ فيلزم أن نستفصل هل هم جنب أم ال الذين قتلوا يف سبيل اهللا الغريهم فكذلك 

إن صح احلديث أيضا كما سبق إن احلديث مرسل إن ـ االحتمال احتمال وارد قوي؛ ولكن تغسيل املالئكة له 
وذلك ألن املالئكة ال تغسله باملاء وال بالسدر إمنا هو  ,فإن تغسيل املالئكة له من باب الكرامةـ احلديث صح 

  أمر غييب، أكرم هذا الرجل حىت غسلته املالئكة؛ فالصحيح أنه ال يلزم تغسيله ولو علمنا أنه استشهد جنبا.
   ؟ ...عن طالق احلائض  نا أن السائل ال يعلمإذا علم: السائل
هذه  ,حائضوهو قد طلق  يف مسألة طالئق احلائض, ألنه جييءفقهاء  وان اآلن، اآلن صار و و : ال ال، ينالشيخ

والطلقة الثانية يف طهر  ,طلقة الثالثة لكن ترى أول مرة ترى حائض؛ أفهمتم الطلقة هذه ؟ الثاين ويراجعال
وها متاما أشد هذه األحكام ما شاء اهللا فقه خذواجامعتها فيه؛ والثالثة هذه يف غضب شديد؛ راحت يعين اآلن أ

  ركان الصالة .ألمن معرفتهم 
ترى طلقت زوجيت يف طهر  :الذين ما تعلموا وال فقهوا يقولبادية الناس من وهلذا أنا أتعجب أحيانا جيينا 

  جامعتها فيه. سبحان اهللا, ميكن لو سأله عن فرض من فروض الوضوء قال: واهللا ما أعرف.
   ؟الوجه رأسه فقط أو  هل يكشفلشهيد إذا كفن ا: السائل
وال وجهه ) ولكن كثري من  : (ملسلم ال ختمروا رأسه ) فقط لكن يف رواية ثانية الذي يف الصحيحني: (: الشيخ

  علماء احملدثني أعلوا هذه الرواية ومل يأخذوا ا .
   من قتل نفسه مث مل ميت وتاب فهل تقبل توبته ؟: السائل
  يتوب اهللا عليه .: الشيخ



يدفن يف مصارعهم وال ينقلوا إال مكان آخر؛ فإن قوما من الصحابة  أن ومنها: أن السنة يف الشهداء: الطالب
قال جابر:  ,باألمر برد القتلى إىل مصارعهم نقلوا قتالهم إىل املدينة فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هما في لتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة ليدفني بأبي وخالي عادظارة إذ جاءت عمتبينا أنا في الن( 

مقابرنا وجاء رجل ينادي: أال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في 

وية بن أبي فبينا أنا في خالفة معا مصارعها حيث قتلت؛ قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتال؛

فأتيته  :فخرج طائفة منه قال عاوية فبدايا جابر واهللا لقد أثار أباك عمال م :قالسفيان إذا جاءني رجل ف

فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في  ,فواريته :قال ,فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء

  .)مصارعهم 

هم؛ ويف هذا كرامة لعبد اهللا بن حرام رضي اهللا عنه هذا كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء يف مصارع: الشيخ
يعين أن األرض مل تأكل منه شيئا؛ وهذا قد يقع  ,والد جابر حيث إنه بقي هذه املدة الطويلة ومل يتغري منه شيء

  ئل:يب صلى اهللا عليه وسلم ملا سيف بعض املؤمنني لكنه غري جمزوم به؛ أما بالنسبة لألنبياء فإنه يقع قطعا ألن الن
ن تأكل أجساد األنبياء أإن اهللا قد حرم على األرض  (: كيف نصلي عليك وقد أرمت أي صرت رميما؛ فقال

لكن غريهم قد يقع هذا كرامة؛ ويف هذا دليل يف فعل جابر دليل على أنه لو انفتح شيء من القرب بأمطار أو ) 
  حبفر سباع أو ما أشبه ذلك فإنه يوارى ويدفن وال يرتك .

 هوكفن شهيدا وال يغسل فهل هذا كل من مات يف املعركة ؟ ألن اهللا أعلم من : يف هذه املسألة: ال يالسائل
   شهيد ومن ليس بشهيد ؟

   كل من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو شهيد .: الشيخ
نقدر نقول هؤالء كلهم  يعين يف احلرب قاتل وقتل يعين أكثر الناس يف أفغانستان مثال قتلوا يف املعركة وما: السائل

   شهداء ؟
  هذا األصل، هذا هو األصل لكن ال نشهد له؛ أحكام الدنيا على الظاهر؛ : إال, الشيخ
  على كل الشهداء ؟ : السائل
أحكام الدنيا لكن ما نقول هو شهيد يف اآلخرة مبعىن أنه يرزق عند ربه وأنه من , كل الشهداء يف أي نعم: الشيخ

  أهل اجلنة .
  يعين ما حنكم باجلنة لكن شهيد يف الدنيا ؟ : السائل
  نعم .: الشيخ



  
يستفاد منها, وكانت قليلة ال تكفي يف تكفينه عسكرية إذا كانت املالبس اليت على اجلندي مالبس : السائل

   ؟فماذا يفعل 
   ة ويدفن.عقبمثال جوارب وعلى رأسه رجله  : حتط علىالشيخ
  ما تؤخذ املالبس ؟ : السائل
   ما تؤخذ، ال ما تؤخذ.: الشيخ
   ؟مثال هل توضع معهمة حديدية فيها خوذكان   : إنالسائل
  منه .نأخذها رشاش وغريه جنابية و كما أنه لو كان عليه   ,ة الظاهر أا تعد من السالح تؤخذ: ال، اخلوذالشيخ
   صحيح ؟احلديث هل هذا  من قتل دون ماله فهو شهيد ) ( :شيخ حديث: السائل
 اطون واملطعون؛ والشهادة مراتب؛ أممعركة، شهيد عند اهللا كشهادة املبلكنه ليس شهيد  ,ا صحيحهذ: الشيخ

  الشهيد الذي يكون شهيد معركة فهذا هو الذي له أحكام الشهيد يف اآلخرة ويف الدنيا.
ومنها: جواز دفن الرجلني أو الثالثة يف القرب الواحد؛ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدفن : الطالب

ودفن  ؛) ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد أيهم أكثر أخذا للقرآن( الرجلني والثالثة يف القرب ويقول: 
ادفنوا هذين املتحابني ( بينهما من احملبة فقال: حرام وعمرو بن اجلموح يف قرب واحد ملا كان عبد اهللا بن عمرو بن 

على جرحه كما وضعها حني مث حفرا عنهما بعد زمن طويل ويد عبد اهللا بن حرام )؛ يف الدنيا يف قرب واحد 
  ت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إىل مكاا فسكن الدم .جرح, فأميط

دمه فلم خيرج منه  وف أن امليت إذا مات غاض الدم، غاضألن املعر هذا أيضا من الكرامات؛ : اهللا أكرب؛ الشيخ
 سبحانه وتعاىل أكرمه بأن فإن اهللا ,شيء لكن هذا من كرامة اهللا سبحانه وتعاىل هلذا الرجل عبد اهللا بن حرام

   عن جرحه انبعث الدم؛ سبحان اهللا. وبأن جسمه بقي طريا كأنه حي إذا رفعت يده ,مل تأكل منه شيئااألرض 
ال بالطبيعة ألن الكون وأن الكون جيري بتقدير اهللا عزوجل  تدبروفيه دليل على أن هذه الطبيعة ليست هي اليت 

مقتضى الطبيعة أن هذا الذي مات وله مدة طويلة حتت الرتاب ال ميكن أبدا أن يكون فيه دم أبدا؛ لكن هذا 
  ير .واهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قد ,خالف ما تقتضيه الطبيعة

وقال جابر: رأيت أيب يف حفرته حني حفر عليه كأنه نائم وما تغري من حاله قليل وال كثري؛ قيل له: : الطالب
فوجدنا النمرة كما هي واحلرملة على  ,أفرأيت أكفانه ؟ فقال: إمنا دفن يف منرة مخر وجهه وعلى رجليه احلرمل

  وبني ذلك ست وأربعون سنة . ,رجليه على هيئته



تأكل األكفان تأكل  ,ألن املعروف أن األرض تأكل الثياب ,هذا أيضا من آيات اهللا ؛سبحان اهللا: الشيخ
ذا أيضا من كرامة وف، تأكله األرض ما يبقى لكن هرمل معروف شجر معروف؛ تعرف يا أخ ؟ معر احلاحلرمل، 

وإن كان يسموها  , لنيب فهو آيةوإن أظهره اهللا ,اهللا؛ كل خارق للعادة يظهره اهللا سبحانه وتعاىل لويل فهو كرامة
املشهور عند الناس معجزة؛ وإن أظهره اهللا سبحانه وتعاىل لغري ويل وال نيب على خالف مراده فهو إهانة، على و 

   لرجل ما هو مراد اهللا؛ فهو إهانة.امراد خالف 
 ,نت على يد نيب فهي آيةإذا خوارق العادات ثالثة أقسام: آيات، وكرامات، وإهانات؛ فما كانت للتأييد فإن كا

ـ فهي إهانة؛ ومن ذلك ما وهو ما جاء على خالف مراد الرجل ـ أو ويل فهو كرامة؛ وما كان على سبيل اإلهانة 
ن مسيلمة الكذاب جيء إليه فدعي بوصف الرسالة يعين قيل له: يا رسول اهللا عندنا بئر غار ما فيها إال يذكر أ

اء؛ فجاء إليها فأخذ من مائها فتمضمض به وجمه فيها فغار املاء الذي كان املد ماء قليل فلو أتيت إليها لعله يزي
تأييد له؛ وجيء إليه برجل فيه  هيآية ؟ نعم هذه إهانة الشك ما  أوموجودا، فغار املاء املوجود؛ إذا هذا إهانة 

فلما مسح رأسه سقط فطلب منه أن ميسح على رأسه من أجل أن ينبت بقية الشعر؛  ,قزع ما ينبت شعره كثريا
إهانة شعر املوجود؛ فاهللا أعلم هذه تذكر يف التاريخ، لكن ليس ذلك على اهللا بعزيز أن خيرج شيئا عن العادة ال

  هلذا الرجل ألنه كذاب .
  ؟  املرادعلى  : إذا جاءتالسائل
  للباطل؛  اتأييدت املراد لكان ت علىما تأيت على املراد اللهم إال فتنة؛ ألنه إذا جاء: الشيخ
  : لالستدراج يعين ؟ السائل
اد وهو يدعي ذلك ما تأيت الكرامات اخلوارق ما تأيت على وفق املراد أبدا إال ألا لو جاءت على وفق املر : الشيخ

   مشكل . ,تشهد لهوصارت هذه آية 
  الدجال ؟ و شيخ : السائل
 ,علم عنه الرسول يعين معناه عندنا علم مسبقأو  .الدجال أخربنا به، وأخربنا بأنه سيكون كذا ويكون كذا: الشيخ

   نعرف أن هذا سيكون؛ واآليات اليت تشهد هي اليت تكون على حسب حتدي هذا الرجل .
   املشعوذين يا شيخ ؟: طيب السائل
  شعوذين من اجلن .املهذا من اجلن، : الشيخ



وقد اختلف الفقهاء يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد يف ثيام هل هو على وجه : الطالب
واألول هو  ,األولية أو على وجه الوجوب على قولني؛ الثاين أظهرمها وهو املعروف عن أيب حنيفةو االستحباب 

  املعروف عن أصحاب الشافعي وأمحد .
  وجوب نعم .العلى وجه الثاين ما هو ؟ : الشيخ

صلى اهللا عليه بإسناد جيد أن صفية أرسلت إىل النيب وغريه فإن قيل: فقد روى يعقوب ابن أيب شيبة : الطالب
كان الكفار قد سلبوه   ,فكفنه يف أحدمها وكفن يف اآلخرة رجال آخر؛ قيل: محزة ,هما محزةوسلم ثوبني ليكفن في

ضعف نظري قول من قال ال القول يفكفن يف كفن آخر؛ وهذا   ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده فلذلك
  . باإلتباعوسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل  ,يغسل الشهيد

التكفني  ذرلو أن الكفار ملا قتل الرجل سلبوه يعين أخذوا ثيابه؛ فهنا نكفه بثياب أخرى لتع: وهذا معلوم الشيخ
  أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفه يف ثوبه كما أمر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم . ؛ثوبهيف 

   ماعية ؟اجلقابر املهل جيوز الدفن يف : السائل
  ال بأس عند الضرورة، عند الضرورة ال بأس .: الشيخ
  وحفر مقربة لكل واحد ؟. صعب دفن  : إذالسائل
معدات و آالف  هويف ذلك الوقت ما في ,ثنني يف قرب واحداالدفن الثالثة و أي أقول عند الضرورة؛ الرسول : الشيخ

   تستطيع أن حتفر ما يكفي خلمسني نفر .
   وعند احلاجة ؟: السائل
نه حرام إقلنا بأن مجع اثنني فأكثر يف قرب واحد مكروه فهو عند احلاجة جيوز؛ وإذا قلنا إن عند احلاجة : الشيخ

ورة؛ ويف املسألة قوالن معروفان للعلماء؛ شيخ اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من العلماء ز إال عند الضر فإنه ال جيو 
  يرون أنه مكروه؛ واملشهور من املذهب أنه حرام .

أو يتحرك قد يف سبيل اهللا  هقتل بعدالشهداء أن الرجل  بعض الكرامات اليت حتصل لبعضن : يذكر أالسائل
  هل هذا صحيح ؟يتبادر منه إشارات ف

, لكنها واحلركة هذه قد تقع حىت من غري الشهداء ,برأي العني ميكن رئيواهللا إذا ثبت، إذا ثبت إذا : شيخال
وهذا حيتاج إىل سند رجاله ثقات  ,لكن إن صح هذا ,إرادة وكيف يريد وقد ماتاملصافحة هي اليت تدل على 

وإال فنقول اهللا أعلم  ,نقول صحيحسلسل لنا هذا اخلرب برجال ثقات و  معروفني باحلفظ ومعروفني باألمانة؛ فأنت
  ال نصدق وال نكذب .



   ؟دفن الشهداء يف مصارعهم, فماذا يفعل يصعب قد يف أفغانستان حيدث كما : حاليا  السائل
   كن سقط الوجوب .مل ميعلى كل حال إذا هو : الشيخ
  : مطردة يف كل حال, السائل
  ( فاتقوا اهللا ما استطعتم )). (: القاعدة : الشيخ

ومنها: أن شهيد املعركة ال يصلى عليه؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يصل على شهداء أحد : الطالب
وكذلك خلفاءه الراشدون ونوام من بعدهم؛ فإن  ,ومل يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه يف مغازيه

قيل: فقد ثبت يف الصحيحني من حديث عقبة بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يوما فصلى على 
أهل أحد صالته على امليت مث انصرف إىل املنرب؛ وقال ابن عباس: صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 

  كاملودع هلم ويشبه.  ته عليهم فكانت بعد مثان سنني من قتلهم قرب موتهقتلى أحد؛ قيل: أما صال
  إتباعا للغة ؟  قصدا هل قلتها بعد مثان سننيٍ : الشيخ

  ؛ إتباعا للغة هاال ما قلت: الطالب
  ؟  يءش أجل أي :الشيخ
  ها على الصواب ؟ : انطقالشيخ

؛ طيب فيها لغة ثانية يا سننيَ  وازدادا تسعا ))ولبثوا في كهفهم ثالث مائة سنين  ((الشيخ:  ,سننيَ : الطالب
  أخ هداية اهللا ؟ 

  ؛ سننيٍ : الطالب
  ويف ذلك يقول ابن مالك ؟  ؛سننيٍ : الشيخ

  نسيت؛ : الطالب
  يقول ؟ يءش ي: طيب أالشيخ

  الباب وهو عند قوم يطرد ؛    ذا ومثل حني قد يرد 
ويشبه هذا خروجه إىل  ,من قتلهم قرب موته كاملودع هلم قيل: أما صالته عليهم فكانت بعد مثان سننيَ : الطالب

هلم ال أا سنة الصالة على منه فهذه كانت توديعا  ,البقيع قبل موته يستغفر هلم كاملودع لألحياء واألموات
امليت؛ ولو كان ذلك كذلك مل يؤخرها مثان سنني السيما عند من يقول ال يصلى على القرب أو يصلى عليه إىل 

  شهر .



 :؛ لكن ذكر يف احلاشية أظن يف صفحة؛ مائتني وأربعة عشر؛ أي على قوله؛ هذا جواب واضحصحيح: الشيخ
نه صلى اهللا : فيه أنه قد ثبت يف غريه ما حديث عقالهيد أنه ال يغسل وال يصلى عليه؛ ومنها أن السنة يف الش

أن رجال بن اهلاد وي من حديث قتادة فقد أخرج النسائي والطحا ,عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغريه
مث قال: أهاجر معك فأوصى به النيب صلى اهللا  همن األعراب جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فآمن به واتبع

فلما كانت غزوة خيرب غنم النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له  ,عليه وسلم بعض أصحابه
قسمه لك رسول اهللا  :ما هذا ؟ قالوا :ن يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه؛ قالفأعطى أصحابه ما قسم هلم وكا

 :قال ؛) قسمته لك (: ما هذا ؟ قال :صلى اهللا عليه وسلم فأخذه فجاء به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
: أدخل اجلنة؛ فقالبسهم فأموت فـ وأشار إىل حلقه ـ ما على هذا اتبعتك ولكين أتبعك على أن أرمى إىل ههنا 

وا قليال مث ضوا يف قتال العدو فأيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم حيمل قد فلبث ؛) إن تصدق اهللا يصدقك( 
 صدق اهللا فصدقه (: نعم قال :قالوا )؟ أهو هو (: أصابه سهم حيث أشار؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فكان فيما ظهر  ,مث كفنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جبة النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قدمه فصلى عليه ؛)
وسنده )  اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك ( من صالته:

يث عبد اهللا بن الزبري أن صحيح وصححه احلاكم وأقره الذهيب؛ وأخرج الطحاوي يف شرح معاين اآلثار من حد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت يوم أحد حبمزة فسجي بربدة مث صلى عليه فكرب تسع تكبريات مث أيت بالقتلى 

 حديث ابن مسعود وسنده قوي؛ وآخر وسنده جيد وله شاهد عند أمحد من ؛يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم
واحلاكم  قطينوالدار انظر نصب الراية؛ وأخرج أبو داود  م وابن ماجه؛الدارقطين واحلاكمن حديث ابن عباس عند 

من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر حبمزة وقد مثل به ومل يصل على أحد 
يعرف وسنده حسن، ومراده واهللا أعلم أنه مل يصل على غريه استقالال فال  , يعين شهداء أحد,من الشهداء غريه

الصالة على غريه مقرونا به كما تقدم يف حديث عبد اهللا بن الزبري؛ ففي هذه األحاديث مشروعية الصالة على 
ألن كثريا من الصحابة استشهد يف غزوة بدر وغريها ومل ينقل أن النيب صلى اهللا  ,الشهداء ال على سبيل اإلجياب

" ؤلف رمحه اهللا يف ذيب السنن إليه فقال: عليه وسلم صلى عليهم ولو فعل لنقل عنهم؛ وقد جنح امل

مرين؛ وهذا األوالصواب في المسألة أنه مخير بين الصالة عليهم وتركها لمجيء اآلثار بكل واحد من 

  ."ليق بأصوله ومذهبه األمام أحمد وهي اإلإحدى الروايات عن 

   باملقتول ؟ صلبكما أن يصلب  هل جيوز يف القصاص : السائل
   لب.َصلب املقتول صُ : إذا الشيخ



   ؟ عينهيعين إذا قطع يده وأنفه و : السائل
  إذا مثل به ميثل به .الشيخ: وكذلك مثلة ؟ السائل: ؛ ليس بصلب هذا يسمى مثلةهذا : الشيخ
كون وهذا الذي يقتل يف سبيل اهللا قد ت ؛حمرتقا ال يكون معه شيءعندما يدفن : شيخ معلوم أن امليت السائل

   ؟ احملرتقةهل ختلع عنه هذا الثياب فثيابه حمرتقة 
يتماسك؛ يدفن فيها؛ والقول بأنه يكره أن جيعل معه ما أن حمرتقا معناه صارت رمادا ما ميكن  تإذا كان: الشيخ

  مسته النار قول فيه نظر .
   الرجل إذا قتل يف أرض العدو هل يدفن فيها أم ماذا يفعل به ؟ :السائل
   . رضيدفن ويسوى باأل :قال العلماء: الشيخ
  يف نفس املكان ؟ : السائل
   يف نفس املكان .: الشيخ
   وإذا مل نقدر على هذا املكان ؟: السائل
  , محلنا؛ كل شيء ال ميكن: الشيخ
  : يدفن أين يف البلد ؟, السائل
ن تكون يف البلد أو املكان املعني خريوا بني أ : ال يدفن يف أقرب شيء إليه أو ينقل للبلد؛ يعين إذا فاتالشيخ

   أي مكان من الرب .
   حىت لو جيء به بعد فرتة ؟: السائل
   تأخريه. ينبغيال ما : الشيخ
   ما قدروه عليه إال بعد فرتة ؟: السائل
  ما قدروا عليه ؟  : كيفالشيخ
   األعداء ؟ موجود عنديعين : السائل
   شهر شهرين أو سنة؛تعذر هذا عذر؛ ميكن يبقى عند األعداء هذا  لكنال، : الشيخ
  يعين يرجع به إىل مكان املعركة أو يدفن يف البلد ؟  :السائل
  . األحسن يف مكان املعركة إذا أمكنال, : الشيخ

ومنها: أن من عذره اهللا بالتخلف عن اجلهاد ملرض أو عرض جيوز له اخلروج إليه وإن مل جيد عليه كما : الطالب
  خرج عمرو بن اجلموح وهو أعرج .



ومنها: أن املسلمني إذا قتلوا واحدا منهم يف اجلهاد يظنونه كافرا فعلى اإلمام ديته من بيت املال؛ ألن : البالط
حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق ا على  اليمان أبادي  صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يرسول اهللا
  املسلمني .

  . : وهذا ظاهرالشيخ
وهي جواز االحنناء على الرجل الفاضل ليحجب  رمحه اهللا تعاىل,املؤلف  امسائل أيضا ما ذكره : طيب فيهالشيخ

   . أبو دجانة؟  منعنه السهام كما فعل 


